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бюджетноТ програми мiсцевого бюлжету на 2020 piK

l. l }, та нiкопольськоi 26 l зб,

26l367l9

aа(наймсryrаffм шоБюФ

Нiкопольськоi MicbKoi радиння благочст]rою. та комчнального2. |210000 },
({од за еДРПОУ)(кпквк мБ)

, 12160lз бOlз 0620

( наймец.анш riфri@ьюФ rкока!ш)

аJlзаulинliго 01207 l 00000еltllя
(кгпквк мБ) прФами) брдхеry)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетннх асигнуваllь - 2 380 5я).(ю у тому чиоri lагального фонлу l 530 80о.ш

гршвень та спечiального фонду - 849 790.Ш грцвень

Нiкополя на 2020 piK" (зi змiнами),

6.

7. Мета бюджетноi програми - ]абе]печення фчнкuiончвання дiяльностi водопDOвiдно-каналi'rацiйниго господапста

9. Напрямки використання бюдrсетrrих коштiв:

NУп
I

I Проведен н, ремонry вводiв на багатоповерхових будинках, лiквiдацiя пiдтопленнь булинкiв.

] молернiзачii каналiзацiйних мереж, полiпшення роботи очисних споруд,

Л! з/п Напрямкп вшкориствншя бюджетшшr коштiв ]агальний фонд Спечiальншй фонл Усього

I
1 3 1 5

l
Поточннй рмонт вволiв на багатоповерхових булинках (олержувач КП
"нвувкг")

900 000,00 0,00 900 000,00

2
Виконання робiт згiлно з прекгами на капiтальнпй рмонт внlпрiшньо-

квартальноi каflалiзачii (в т.ч, виготомення ПК.Щ)
0,00 700 000,00 700 000,00

3 3акупiвля запiрноi армаryри для замiни на КНС, каналiзачiйних мережах 0,00 l49 790,00 l49 790,00

4
Фiнансова пiдтримка на оплаry за елепричну енергiю лля забезпечення

кп "нвувкг"
630 800,00 0,00 630 800,00

Усього l 530 8ш.(ю 849 790.ш 2 ]80 590,00

l0. регiональних цLrьових програм} якi виконуються у склалi бюлжетноi програмп

Найменуваяня MicueBoV ргiональноi прграми Загальний фнл Спечiальний tфнл Усього

l 2 3 4

l

u
пlлRиlllення нш



2 380 590,00849 790,00t 530 800,002020-2022нам,Нiкополь рокита lнфраструкryриблагоустроюрозвиткуПрограма

l l. BHi показники бюджетноi

Лi з/п показннкп

2

Олиниuя вимiру

]

.Ц,жершо iнформачiТ

1

Загальншй фонл

5

Спечiальнrй фонл

6

усього

7

l

l Капiтальншй ремонт каналiзацiйних мереж
0,00 8,19 790,00 8,19 790,00

Протяжнiсть вн}трiшньо-к8артал bHoi що потребус

Кiлькiсть залiрноi арматури каналiзацiitних мереж, що потрубус замiни

Протяжнiсть внррiшньо-квартальноi канмiзацii, що зшлановшо до

капiтального

Il.M звiтнiсть чстановиэ 0 l5? 7]l l l57 73lъ

шт звtтнlсть устilнови 0 з 3

п.м звiтнimь уmанови 0 387 з8,7

Кiлькiсть залiрноi армаryри каналiзацiйних мереж, що заплановано

BapTicTb l п м, ремонта внутрiшньо-квартшьноi каналlзацll, у т.ч.

пкд

шт зв!тнlсть чстilнови 0 з з

грн розрахункова 0

0

| 808,79

49 930,00

l 808,79

49 9з0,00
Серелня BapTicTb олlлничi залiрноi армаryрп

Bam робiт згiдно препши на калiтмьний ремонт внlтрiшньо-

квартальноi кшilлlзацll, якl заплановшо до тих, якi потiбно виконати
.^ х 0 n )ý п,(

Питома вага запiрноi арматури мя зам lH и на кан ал lзацl и н их мереж, яку

прилбати кlлькостl запiрноi армаryри, яку потрiбнозаплановано до
х 0 l 00,00 l00,00

.Щинам iKa gротяжносi внутрiшн ьо-квартальноi каналiзацii, що заллановано

капlтал з

х 0 lll 1ll

2
Поточний ремонт вводiв на багатоповерховпх будинках (олержувач

кп "нвувкг")
900 0ш.00 0,00 900 ш0,00

кiлькiсть вводiв на багатоповерхових будипках, якi потрбують р€монry

вводiв на багатоповерхових будинкм, якi заплаяоваяi до

Серелня ремонту одиницi вводiв

якосml

од
звiтнiсть Кп
"нвувкг"

3]0 0 330

од,
звiтнiсть Кп
"нвувкг"

5,7 0 57

грн розрахункова l 5 873,00 0 l5 87з,00

вага вводiв якi запланованi до ремонry до тих, якi потребують х |,7 0 1,7

ка кiлькостi вводiв на баmтоповерхових булинках, якi залланован i х 78 0 78

4
Фiнансова пiлтримка на оплату за еJlеюричну енергiю лля

кп

комунмьних пiлприсмств, що потребують пiдтримки дltя оплати

630 800,ш) 0,00 б30 8ш,(ю

од звiтнiсть кП I\DI0I l 0 l

кiлькiсть комунальних пiлприсмств, яким заплановiшо

оплати

налати пiлтрlлмку од, звiтнiсть КП IIDKTI l 0 l

ефекпuвtкlсmt

грн, розрiжункова



б30 800,000630 800,00грн,lС.ред", сума пiдтрики олному пiлтрисмству

lскосml

l00l00 0х
зшлановано
тих, якi потрбують

(пlдrc)

}}}

Керiвпик установи головltого розпорядника
бюджетних коштiв/заступнвк керiвпика усташовп

погоДЖЕно:

Управпiння економiки, фiнансiв та мiського

Керiвник мiсцевого фittансового оргапу /

заступнпк керiвни ка мiсцевого фiнансового
органу

ради

В.о. Зiнченко

О.М. Давидко

мл,

пiлтрики на оплату за елеmричну
вага комчныьних
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